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 ملخص:

ف سمطغئ  طظخئرة  طةال  25  ضبر  شغ  ا�ظارظئ  سام  طعاصع  واجعات  وواجعئ    ،تطعغر  تةربئ 
السمغضالم وتةربئ  الرصمغئ،  ساثثم  السمقت   ،) لقجائثال  صابطئ  الشغر  ضثلك  و  )،NFTالرطعز 

و السمض  شرق  افسمالصغادة  افداء  تمغج  العقغات  وتطعغر  طظ  التاجإ  سطط  شغ  دضاعراه   .
بأبتاث سطمغئ شغ طةال الاةارة ا�لضاروظغئ بالثطغب السربغ وطحاضطعا طع    2017سام    الماتثة

طعاصع أداء  تصغغط  سطى  وآلغب  ا�لضاروظغئ  الاةارة  الارضغج  ضمغ  سطط  حضض  شغ  طاجساغر   .
المسطعطات  سطط  تثخص  بأطرغضا شغ  ضطغات  أشدض  جابع  طظ    . طعارات2009سام    المسطعطات 

افضادغمغ  اجاحارغئ، المةال  شغ  وتثرغئغئ  صغادغئ  الإدارغئ،  شغ    ضعطغت،  خئرة  والاةاري. 
ال وإسثاد  الئغاظات  وتتطغض  سرض  السطمغ،  والئتث  الاثرغج  ا�لضاروظغئ،  الا  ،اصارغرطةاقت  ةارة 

والاسطغط   ا�لضاروظغئ  التضعطئ  ا�لضاروظغ،  بسث.والسمض  الاسعغص  افبتاث   سظ  طظ  السثغث 
أتثعا شغ طةطئ   المظحعرة  التاجإ.  IEEEالسطمغئ  ظاحط شغ طةامع  المحععرة شغ طةال 

 السمقت الرصمغئ السربغ سطى تعغار. 
 

 : یۀملالعالمؤهالت 
  دضاعراه شغ سطط التاجإ •

 الةاطسئ الضابعلغضغئ افطرغضغئ، واحظطظ الساخمئ، العقغات الماتثة 
 2017  طاغع

 طاجساغر سطط المسطعطات  •
 بطعطظةاعن، بطعطظةاعن، إظثغاظا، العقغات الماتثة  –جاطسئ إظثغاظا  

 2009  طاغع

 بضالعرغعس ظزط طسطعطات إدارغئ  •
 السسعدغئجاطسئ المطك شغخض، افتساء، الممطضئ السربغئ 

 1997  غعلغع
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 : الخبرة العملیۀ

 ا�ن  – 8/2022 الرغاض، الممطضئ السربغئ السسعدغئ، حرطحروع اب-حرضئ سطط طثغر أسطى  •

 7/2022  – 10/2021 الرغاض، الممطضئ السربغئ السسعدغئ،  اجاحارات وطحارغع سمقت رصمغئ  سمض تر  •

الرغاض، الممطضئ السربغئ  ، طثغر سام إدارة الثثطات ا�لضاروظغئ حرضئ تئادل  •
 السسعدغئ 

7/2021 – 10/2021 

طساحار العضغض وطثغر إدارة تمغج افسمال، وضالئ الاتعل الرصمغ  وزارة السثل،  •
 الرغاض، الممطضئ السربغئ السسعدغئوتصظغئ المسطعطات، 

 إدارة وتثة الحراضات والبصاشئ الرصمغئ -
 إدارة وتثة المساحارغظ -
 إدارة وتثة براطب الاتعل الرصمغ -

2/2020 – 6 /2021 

، الحرضئ العذظغئ لثثطات  تةربئ السمغض طثغر صسط تتسغظ ، وزارة اقجضان  •
 الرغاض، الممطضئ السربغئ السسعدغئ ا�جضان،

تتسغظ تةربئ السمغض لمئادرات طقك، شرز العتثات، إغةار، الئظاء  -
 وجعد اقجضان  المساثام

 إظحاء خرغطئ رتطئ تةربئ السمغض لمقك -
 برطةئ لمعصع الئظاء المساثام وتتسغظ  -

7/2019 – 1/2020 

 طثغر أسطى تصظغئ المسطعطاتالمرضج السسعدي لطحراضات اقجاراتغةغئ الثولغئ،   •
 الرغاض، الممطضئ السربغئ السسعدغئ

 إدارة تصظغئ المسطعطات -
 إدارة تظفغث أظزمئ المرضج -

1/2018 – 12/2018 

 طساحارحرضئ طتاعى لطسقصات الساطئ،  •
 الرغاض، الممطضئ السربغئ السسعدغئ

7/2017 – 12/2017 

• NETE ،(دوام ضاطض) طساحار 
 طاضطغظ، شرجغظغا، العقغات الماتثة 

6/2017 – 8/2015 

• Folio Investing ، (دوام ضاطض)  ططعر واجعات طعاصع 
 طاضطغظ، شرجغظغا، العقغات الماتثة 

5/2015 – 7/2014 

• CGI Federal ، أسطى طساحار 
 شغرشاضج، شرجغظغا، العقغات الماتثة 

4/2014 – 1/2014 

• The American Institute of Architects ، (دوام ضاطض)  ططعر واجعات طعاصع 
 واحظطظ، الساخمئ، العقغات الماتثة 

1/2014 – 11/2011 
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• General Dynamics Information Technology ، (دوام ضاطض)  ططعر طعاصع 
 روضفغض، طغرغقظث، العقغات الماتثة 

10/2011 – 3/2010 

 ططعر طعاصع ووجائط طاسثدة ، أسمال ترة  •
 بطعطظةاعن، إظثغاظا، العقغات الماتثة وجثة، الممطضئ السربغئ السسعدغئ

1/2010 – 10/2001 

• Indiana University، (دوام ضاطض) ططعر تطئغصات طعاصع 
 بطعطظةاعن، إظثغاظا، العقغات الماتثة 

7/2009 – 1/2009 

 طساحار تطئغصات أول ، المتثودة حرضئ سئث ا� عاحط   •
 جثة، الممطضئ السربغئ السسعدغئ 

12/2005 – 9/2005 

• Links Communication ، طثغر تصظغئ طسطعطات 
 جثة، الممطضئ السربغئ السسعدغئ 

7/2005 – 11/2002 

 طخمط وططعر طعاصع  ،الئرضئ الصابدئ   دله حرضئ   •
 جثة، الممطضئ السربغئ السسعدغئ 

9/2001 – 8/1998 

 جابصاً)  - الئظك السسعدي الععلظثيالئظك افول ( ، طظسص بطاصات ائامان  •
 الرغاض، الممطضئ السربغئ السسعدغئ

5/1998 – 8/1997 

 

 الخبرة األکادیمیۀ: 

 طساسث أجااذ، برطةئ وغإ  •
 بطعطظةاعن، بطعطظةاعن، إظثغاظا، العقغات الماتثة  –جاطسئ إظثغاظا  

 العاجئاتطساسثة أجااذ المادة شغ  -

 2008 ربغع 

 تخمغط وتطعغر المعاصع طتاضر ضغش،   •
 الةاطسئ الضابعلغضغئ افطرغضغئ، واحظطظ الساخمئ، العقغات الماتثة 

 2010 خرغش 

 عظثجئ الئرطةغاتطتاضر ضغش،   •
 الةاطسئ الضابعلغضغئ افطرغضغئ، واحظطظ الساخمئ، العقغات الماتثة 

 2017  ربغع

 
 اإلنجازات: 

تط السمض سطى تصثغط اقجاحارات لسسادة العضغض والسمض سطى سثة طعام خاخئ طعضطئ  
العتثات الثاخئ بإدارة تمغج افسمال وعغ: الحراضات وطظه. ضما تط اقحراف سطى سثة شرق 

 براطب الاتعل الرصمغ. وشغما غطغ بسخ أعط المظةجات: ،والبصاشئ الرصمغئ، المساحارغظ

 رطةئ واجعئ خفتئ السمض سظ بسث أبظاء الةائتئالمساسثة شغ تطعغر وب .1

غص وضالئ الاتعل الرصمغ وتصظغئ المسطعطات شغ شرغص افزطئ وإدارة رصائث ش .2

 وزارة السثل 
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 اقتخال قجامرارغئ أسمال وزارة السثل شغ تالئ الطعارئ (شغروس ضعروظا المساةث) 

 رغئالئح معاردظزام ال  مراجقت ولةظئ تطعغرظزام ال سدع وطصرر شغ لةظئ تطعغر   .3
 بحضض طضبش وطساثام  والمساعمئ بفسالغئ شغ تطعغرعما 

سصث سثة ورش سمض لطمطعرغظ وشرغص الاةربئ الرصمغئ بالطشئ السربغئ وا�ظةطغجغئ   .4
لسرض الثئرات السابصئ شغ الاطعغر وطا تط اقجافادة طظه شغ السمض بالعقغات 

 الماتثة. 

السثل لثى سثة جعات   تمبغض وضالئ الاتعل الرصمغ وتصظغئ المسطعطات بعزارة .5
 داخطغئ وخارجغئ طظعا:

 عغؤئ اقتخاقت وتصظغئ المسطعطات شغما غثص تةربئ المسافغث التضعطغ  •
 وزارة المعارد الئحرغئ والاظمغئ اقجاماسغئ شغما غثص تطعغر الصعى الساططئ •
سثة اجاماسات طع جعات خارجغئ طبض وتثة الاتعل الرصمغ، غّسر وبسخ  •

 افجظئغئ الحرضات 

ظزام و  والثاخطغئ رخث المحاضض وتصثغط التطعل لسثة طظخات طبض الئعابئ الثارجغئ .6
 ظاجج وتراضغ وغغرعا 

بتغث  سطى خرائط صعصض السمض طع الئرغث السسعدي لاتثغث بغاظات المتاضط والفروع .7
تضعن طتثبئ باجامرار طع بغاظات ضض شرع تمعغثًا قجاثثاطعا شغ الئعابئ الثارجغئ 

واقجافادة طظ  لئ الثثطات المحارضئ وطظخات داخطغئ أخرى ضئغاظات طعتثةووضا 
   آراء المسافغثغظ طظ ضض شرع

السمض طع شرغص الاةربئ الرصمغئ سطى تتسغظ سرض المتاضط والفروع سطى الئعابئ  .8
 الثارجغئ بتغث غمضظ لطمسافغث الئتث وتخر الظاائب سظ ذرغص خرائط صعصض

تةربئ ظاجج تغث تط رخث سثد طظ المحاضض المآبرة سطى تةربئ  صغادة شرغص تتسغظ  .9
غ تزعر لطمسافغثغظ وتعتغثعا تسإ  االمساثثم وتسثغض خغشئ رجائض الثطأ ال 

 تض  25طحضطئ واصاراح أضبر طظ  40طساغغر طافص سطغعا. وصث تط رخث أضبر طظ 

ةربئ مئ وشرغص الا ضالمساعمئ شغ تعضمئ المظخات وتعتغث الععغئ طع شرغص التع .10
 ضماثخص شغ المةال الرصمغئ

تطعغر برظاطب �دخال المسمغات العظغفغئ وطعام ضض طظعا طع العزن لغاط السمض  .11
 العضالئ وطظ بط تصثغط المثخقت لطمعارد الئحرغئ بالعزارة صغاداتسطغه طظ ِصئض  

 (طحروع أداء ا�لضاروظغ) طما أدى لاظفغث المططعب شغ وصئ صغاجغ وبثصئ سالغئ

 صثغر لطمحارضئ شغ لةظئ المسابصات العظغفغئ ضرئغج لةظئ حعادة ت .12
 

 جعد ا�جضانو  شرز العتثات ,الئظاء المساثام ,طقك تتسغظ تةربئ المسافغث شغ سثة براطب طبض
 طظ ظاتغئ تةربئ وواجعئ المساثثم وسمض خرائط رتقت المسافغث. 

 وزارة ا�جضان 

https://mullak.sa/
http://mostadam.sa/
https://subdivision.sa/
https://joodeskan.org.sa/
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وضغفغئ اقجابمار بعا. ضما غاط السمض سطى  رصمغئلحرح السمقت ال  ضااب إلضاروظغذرح 
ش  أل  14ظحط بأضبر طظ    تساب تعغارطع وجعد  NFTطحروسغظ لطرطعز الشغر صابطئ لقجائثال 

 طاابع طثاص بالابصغش والاعسغئ شغ عثا المةال. 

 السمقت الرصمغئ 

طعغر طعصع حرضئ ت، )2017( 2.0  السمض ضمساحار شغ طحروع تطعغر الاتعل العذظغ 
 SharkTwist، طحروع  Amiga NFT، طحروع  طةمعسئ الحرغش الصابدئ  ، تطعغر طعصعإتمام
NFT ، تةربئ المساثثم  تطعغر طعصع جسعدغعن شغ أطرغضا، تصثغط سثة دورات شغ طةال

بالاطفجغعن  الاةربئ الرصمغئ  وتطعغر المعاصع والسمقت الرصمغئ، لصاء سطى الععاء سظ
   .السمقت الرصمغئ سطى الععاء سظ لصاءغظالسسعدي، 

 طاظعسئ أسمال 

 

 الجوائز: 

لطمحارضئ شغ لةظئ المسابصات  طظ طسالغ وزغر السثل حعادة تصثغر •
 العظغفغئ ضرئغج لةظئ

6/2021 

 10/2019 حعادة تمغج طظ صطاع الاظزغط السصاري بعزارة اقجضان •
 5/2014 2014لسظئ   Webby Awardلةائجة  aia.orgطعصع ترحغح المساعمئ شغ  •
  Award  Webbyسطى جائجة  aia.org طعصع تخعلالمساعمئ شغ  •

 2013بالاخعغئ 
5/2013 

 2/2013 لطمعظش  الاصثغرغئ لفداء الممغج AIAجائجة  •
 5/2012 2012 لسظئ   Webby Awardلةائجة  aia.orgطعصع ترحغح المساعمئ شغ  •

 

 اختراعات: 

صغث المراجسئ شغ طضاإ براءات  ،طثارع حرغك ظزام ظصض تثاضر السفر •
 افطرغضغوالسقطات الاةارغئ اقخاراع 

12/2016 

 

 : والتطوعیۀ الخدمۀ االجتماعیۀ
 وزارة ا�جضان، الرغاض، جعد اقجضان ،  طساحار  •

 تصغغط المظخئ صئض اقذقق -
 بالتطعل الاصظغئ (الئرطةئ)تجوغث المطعرغظ  -
 المساسثة شغ تتسغظ المعصع صئض السرض سطى المطك وولغ السعث  -

2019 

https://t.co/pBI1b93OfW
https://twitter.com/EyadMakki/
https://itmam.sa/
https://www.alsharifgroup.com/en/
https://twitter.com/sabahalsaudiah/status/1209395956451553280
https://t.co/Kgnery2nBR
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 Akron, OH, USA، الطقبغئ Us To USطظزمئ ، حرغك طآجج وطساحار  •
 اجاحارات اجاراتغةغئ -
 صغادة وإرحاد طثراء ا�دارات وطةمعسات الماطعسغظ  -
 الماطعسغظ سطغه تطعغر المعصع، إدارة طتاعغاته وتثرغإ  -

11/2013 –  12/2018 

 ,South Riding, VA طظزمئ جسعدغعن شغ أطرغضا، ، ظائإ المحرف السام  •
USA  

 إدارة وصغادة وتثرغإ الماطعسغظ وطثراء ا�دارات  -
 ) business modelتثطغط وإدارة طعارد الثخض ( -
 إدارة الاسعغص والمتاجئئ وسقصات المسطظغظ -
 ا�لضاروظغ والاثرغإ تطعغر وإدارة المعصع  -

6/2011- 8/2013 

 
 المهارات: 

o  أضادغمغئ  
 الاثرغج، الصغادة، ا�رحاد والاثرغإ  •
  الئتث السطمغ وتتطغض الئغاظات •
 تثطغط وإسثاد المصررات •

o  صغادغئ وإدارغئ  
 ضفاءة سالغئ شغ الصغادة وا�رحاد  •
 خئرة إدارغئ •
 وتطعغر افداء تطعل وتمغج افسمال •

o :صراءًة وا�ظةطغجغئ والسربغئ تتثباً  الطشات
 وضاابًئ بطقصئ 

o  تصظغئ 
برطةئ وتخمغط واجعات المعاصع  لشات  •

 ا�لضاروظغئ
 تةربئ وواجعئ المساثثم  •
 إدارة وأطظ المعاصع  •
 NFTالسمقت الرصمغئ والئطعك تحغظ و •
 إدارة صعاسث الئغاظات •
 تخمغط الرجعطات والعجائط الماسث  •

 

 

 شغ سثة طصاقت وأبتاث سطمغئ  طرة 100طظعا صرابئ  اقصائاستط   المنشورات العلمیۀ:

Makki, E. (2017), “An Enhanced Quantitative Performance Model For Automatic E-
Commerce Websites Evaluation”, PhD Dessirtation, Catholic University of America. 

Makki E, and Chang, L-C (2017), “Integration Of Social Media , Regional And Service 
Factors In Quantitative E-Commerce Websites.”, International Journal of Current 
Research 9 (2), (pp. 46608–13). 

Makki, E., & Chang, L.-C. (2016). “Leveraging Social Big Data for Performance Evaluation 
of E-Commerce Websites.”,  2016 IEEE International Conference on Big Data (pp. 
2525–2534). Washington, DC. 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=S8sdLz8AAAAJ
https://cuislandora.wrlc.org/islandora/object/cuislandora%3A64696/datastream/
https://cuislandora.wrlc.org/islandora/object/cuislandora%3A64696/datastream/


 
 

 
 

 7 من  7  صفحة      emakki@gmail.com:برید إلكتروني  - +966556662027ھاتف:               الزكريد. إیاد یحیى مكي 

Makki, E., & Chang, L.-C. (2015). “Understanding the Effects of Social Media and Mobile 
Usage on E-Commerce: An Exploratory Study in Saudi Arabia.”, International 
Management Review, 11(2), (pp. 98–109). 
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